
Terwijl de media voortdurend bezig zijn de grenzen op te 

zoeken, wordt de politieke discussie sterker over de 

normering van media-uitingen. Het regeerakkoord belooft op 

dit punt maatregelen. Het WI komt daarom met voorstellen. 

 

In het Kort Commentaar ‘Maatschappelijk Relevante Media’ dringt auteur 

drs. ir. Rob A. Nijhoff onder meer aan op een mediabrede ombudsman, een 

mediacode, media-educatie en een jaarlijks mediaberaad, een debat 

waaraan omroepprofessionals en bijvoorbeeld ouderorganisaties meedoen. 

 

Op 26 september overhandigde Rob Nijhoff het eerste exemplaar van de 

publicatie aan Ton van Brussel, de ombudsman van de NOS. Tijdens zijn 

eerste publieke optreden ondersteunde de ombudsman de hoofdlijnen van 

het rapport. In een forumdiscussie met Tweede-Kamerfractievoorzitter Arie 

Slob van de ChristenUnie, Peter Nikken (auteur van het boek ’Mediageweld 

en Kinderen’) en Wim Bekkers (Directeur NICAM, van o.a. Kijkwijzer) 

waarschuwde hij voor te grote bemoeienis van de politiek met de media. 

 

Auteur Rob Nijhoff vertelt in een interview op pagina 2 van deze 

nieuwsbrief meer over zijn voorstellen.  

Esmé Wiegman 

In juni jongstleden publiceerde het 

WI de bundel ‘Frisse Lucht. De 

ChristenUnie en het kabinetsbeleid.’ 

Tweede-Kamerlid Esmé Wiegman 

over deze publicatie: “Het boek is 

goed voor de reflectie op de diverse 

onderwerpen waar ik mee bezig 

ben. Heel prettig is ook dat het veel 

praktische aanbevelingen biedt bij 

actuele onderwerpen.” 

 >  Volledig interview op pagina 4 

Een nieuwe nieuwsbrief. Naast het digitale 

verkeer dat wij met vele donateurs 

onderhouden blijft dit toch de meest 

effectieve manier om u te informeren over 

het werk van het WI. Belangrijk werk, zeker 

nu de ChristenUnie in de regering zit. De 

bezinning op de uitgangspunten van de 

christelijke politiek moet immers doorgaan. 

Dit nummer geeft inzicht in enkele 

belangrijke projecten. Duurzaamheid, 

vergrijzing, arbeid en zorg. Ook op medisch-

ethisch gebied komen er nieuwe initiatieven. 

We hopen dat dit werk dienstbaar mag zijn 

aan een sterk optreden van christenen in de 

publieke arena. De kansen daarvoor zijn 

volop aanwezig in onze tijd. 

 

 

 

Dr. Roel Kuiper | Directeur a.i. 

Beste donateur, 

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 

WI-voorstel mediabeleid 



Vorige maand is de eerste bijeenkomst gehouden met een 

groep deskundigen om te komen tot een WI-publicatie op 

het gebied van abortus provocatus. Deze publicatie probeert 

een politieke route uit te zetten om te komen tot een 

terugdringing van de abortuspraktijk in Nederland. 

Voorlichting, preventie, hulpverlening en advisering van 

vrouwen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de 

ethische bezinning op de praktijk van abortus zelf. Het is de 

bedoeling deze winter met een advies te komen. 

 

Meedenken? Mail naar: geertjanspijker@christenunie.nl  

Waarom komt het WI met een publicatie over media? 

“Het valt op dat kijkers regelmatig reageren als ze media-uitingen te ver 

vinden gaan. Bijvoorbeeld een moeder die voor de Gouden Kooi haar 

kinderen in de steek laat of het aanzetten tot pesten dat zelfs tot 

aanranding in de villa heeft geleid. Algemener geldt dat de grenzen van 

de 'vrijheid, blijheid' van de jaren '60 breed in de Nederlandse 

samenleving duidelijk zijn geworden. Vandaar dat het Wetenschappelijk 

Instituut van de ChristenUnie het publieke debat wil stimuleren over 

hoe media-professionals nu omgaan met maatschappelijke grenzen en 

met hun morele dilemma’s en keuzes.” 

 

Wat is de conclusie van het KC in een paar zinnen? 

“Media (denk vooral aan de radio- en TV-omroepen, maar ook aan 

populaire internetsites) dienen grote publieke belangen, brede 

behoeften en belangrijke waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting 

en dat vanuit een pluriformiteit aan levenbeschouwelijke perspectieven 

of maatschappelijke groepen. Wanneer gebrek aan zelfkritiek en 

maatschappelijk bewustzijn tot kwaliteitsverlies leidt, dan blijkt dat er 

meer nodig is dan een code of een burgerpanel.” 

 

Welke concrete aanbevelingen staan er in de publicatie? 

“Het belangrijkste is dat er een publiek debat over en met de media 

ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld door een periodiek mediaberaad en/of 

burgerpanels. Ook zou er een mediacode moeten komen, die wordt 

onderhouden door een organisatie al het NICAM (van de Kijkwijzer). 

Daarbij is er een ombudsman nodig voor de hele breedte van de media.” 
 

Bezinning op abortuspraktijk 

Interview met Rob Nijhoff over zijn nieuwe mediavisie 

“Er is meer nodig dan een mediacode” 

Het drukbezochte voorjaarscongres ‘Macht  en Overtuiging’. 

Binnenkort verschijnt naar aanleiding van dit congres een publicatie 



Klimaat & duurzaamheid 
De ChristenUnie heeft zich altijd bezonnen op thema’s als 

rentmeesterschap, milieu en duurzaamheid. Nu het kabinet er 

werk van gaat maken, is het goed als de ChristenUnie zich 

duidelijk mengt in het debat met eigen voorstellen. Het WI start 

met een project, waarbij in de eerste fase gekeken wordt naar 

de ideeën uit de historie van de partij en theologische 

concepten van duurzaamheid.  Het project moet resulteren in 

nieuwe concrete voorstellen voor een christelijk klimaat– en 

milieubeleid.  

Op een middagcongres op 18 januari 2008 zullen de eerste 

resultaten worden besproken. Dit project loopt tot eind 2008.  

Meedenken? Mail naar robnijhoff@christenunie.nl 

Digitale Nieuwsbrief 
Het WI komt elke twee maanden met een digitale nieuwsbrief. U 

kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief op onze geheel 

vernieuwde website.  

 

Vernieuwde Website 
De website is vernieuwd. Het WI heeft nu een zelfstandige website, 

met verbeterde navigatie, een uitgebreid archief en de nieuwe 

tweewekelijkse column Spijker & Nijhoff. Ook zijn op de nieuwe 

website oude nummers van DenkWijzer na te lezen.  

 

    >  www.wi.christenunie.nl 

Onze nieuwste projecten... 
Sociaal-economisch beleid 
Voor het voorjaar heeft het WI een publicatie en een congres in 

voorbereiding over sociaal economische thema’s als 

arbeidsparticipatie, vergrijzing en gezinsbeleid. We willen 

afstand nemen van beleid dat eenzijdig redeneert vanuit werk, 

werk, werk en met nieuwe voorstellen komen op het gebied van 

christelijke sociaal beleid. Met ruimte voor verschil en oog voor 

de zwakkeren.  

 

In het voorjaar zullen de resultaten van dit project op een 

congres worden besproken en verschijnt er een publicatie.  

Meedenken? Mail naar geertjanspijker@christenunie.nl 

 

Agenda 
Brainstormavond Duurzaamheid 11  oktober 2007 

Middagcongres Duurzaamheid 18 januari 2008 

Macht en overtuiging   januari 2008 

Sociaal-economisch beleid  voorjaar 2008 

De abortuspraktijk   winter 2008 

Publicaties 

Het WI-team, vlnr  Rob Nijhoff, Roel Kuiper,  

Geert Jan Spijker, Dinie Aalbers en Harmjan Vedder 



Colofon nieuwsbrief 
September 2007, Wetenschappelijk Instituut 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 

Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, 

uitgaande van de Groen van Prinsterer Stichting. 

De Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. 

Daarnaast verschijnt  er zes keer per jaar een 

digitale nieuwsbrief. 

 

 

Contactgegevens 

Adres | postbus 439, 3800 AK , Amersfoort 

Mail | wi@christenunie.nl  

Tel. | 033-4226960 

 

 

Medewerkers: 

Dinie Aalbers, secretariaat 

Dr. Roel Kuiper, directeur a.i. 

Drs. ir. Rob Nijhoff, wetenschappelijk medewerker 

Mr. drs. Geert Jan Spijker,wetenschappelijk 

medewerker 

Harmjan Vedder, communicatie medewerker 

Ir. Cors Visser, wetenschappelijk medewerker 

 

 

‘‘Onlangs heb ik een 

WI-publicatie aan  

minister Cramer  

gegeven” 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink is sinds een half 

jaar Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie. Wat heeft zij aan 

het Wetenschappelijk Instituut in haar dagelijks werk? 

Wat vind je van het WI in het algemeen? 

“Het WI is een belangrijk kennisinstituut. Het staat op gezonde afstand tot 

het politieke werk van alledag, maar tegelijk voldoende dichtbij om op ac-

tuele kwesties een fundamentele bijdrage te kunnen leveren. In mijn perio-

de in de Zwolse gemeenteraad zat ik regelmatig te grasduinen in de WI-

publicaties. Aan Over de schutting heb ik destijds bijvoorbeeld veel gehad. 

Het vormde een goede bijdrage aan de WMO-discussie.“ 

 

Heb je wat aan de publicaties van het WI? 

“WI-publicaties zijn nuttig als naslagwerk. In actuele kwesties kan ik zo 

teruggrijpen op de fundamentele visie van de ChristenUnie. Daarbij maak 

ik dankbaar gebruik van de kennis van anderen. Een belangrijk voorbeeld is 

de publicatie over genetische modificatie (Henk Jochemsen red., Toetsen en 

begrenzen, 2000). Een moeilijk onderwerp, waar ik niet in thuis was. In 

deze WI-publicatie worden in het kort hele fundamentele richtlijnen en 

grenzen aangegeven. Ik heb het boek ook aan minister Cramer gegeven…” 

“Een ander voorbeeld is Frisse Lucht. Dat boek is goed voor de reflectie op 

de diverse onderwerpen waar ik mee bezig ben.” 

 

Wat vond je van het WI-congres over Macht en overtuiging, rond de boeken 

Vrede stichten, van Stefan Paas en Levend in Leviatan van Ad de Bruijne? 

“Dat was een mooi congres! Met veel genoegen heb ik het boek Vrede 

stichten gelezen, dat met steun van het WI tot stand is gekomen. De relatie 

tussen macht en overtuiging blijft een spannende. Elke tijd vraagt om nieu-

we antwoorden. De publicaties Vrede stichten en Levend in Leviatan beves-

tigen dat de traditie en het denken verder gaat, na denkers als Augustinus 

en Groen van Prinsterer.” 

 

Door Geert Jan Spijker, een uitgebreidere versie van het interview is na te 

lezen op www.wi.christenunie.nl  

Tweede-Kamerlid Esmé Wiegman 


